
ANNEX I

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL 

XXXVI CONCURS DE TEATRE « VILA DE MISLATA », 2018.

Sr./Sra: resident a: amb document d'identitat núm.

i domicili al c/ pl./av. ……………………………………………………………………….

núm.……………..,porta ………….., de ……………………………………………………, província de 
…………................................. CP (……...............) com a representant del grup …………….. …………………….., 
dependent de l’associació/institució…………………………………………………………, Declare que desitge 
participar en el XXXVI Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2018 i amb la firma del present document accepte les 
bases de la convocatòria, i aporte les següents dades i documentació referides a l’espectacle amb què la companyia 
que represente desitja participar-hi:

 

Nom del grup o companyia: 

Carrer/ plaça/avinguda:

Localitat: CP: Telèfon: FAX:

Adreça electrònica: CIF1:

Associació/ Entitat/ Institució de la qual depén : 

Carrer/plaça/ avinguda :

Localitat: CP: Telèfon: FAX:

Adreça electrònica: CIF :

Dades bancàries

Titular del compte : 

Entitat: Of: DC: Núm. compte:

Nom del director/a del grup:

Persona de contacte del grup : Carrer/ plaça:

Localitat: CP: Telèfon: FAX: Adreça electrònica: 

Obres representades pel grup: 

Persones que componen el grup:

Concursos o certàmens en què ha participat:

Premis que ha obtingut:

Títol de l’obra que representaran en el concurs:

Autor/a: 

Gènere [Comèdia, drama , altres (especificar) ]:

Públic al qual està destinada: (marcar amb una X) 



 Familiar

 Majors de 12 anys.

□ Majors de 18 anys.

 Majors de 16 anys.

 

Actes de què consta: 

Duració aproximada (expressada en minuts) : 

Pausa entre els actes: □  SÍ □  NO

Vegades que ha sigut representada:

DOCUMENTACIÓ APORTADA

 Sol·licitud de participació (Annex I)

□ Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’agència tributària 

i enfront de la seguretat social i de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de 
subvencions públiques, conforme estableixen els articles 1.3.2 i 1.3.3 de la Llei General de Subvencions (Annex II) 

 Document de Manteniment a tercers: domicili fiscal i dades bancàries (Annex III).

 Fotocòpia del CIF de l’entitat i NIF del representant legal

 Historial del grup

 Sinopsi de l’obra, repartiment i fitxa tècnica.

Text en valencià de l’obra inscrita 

□Fotografies del muntatge

Vídeo/DVD 

Permís SGAE

En : __________________, a ________, de/d’ ___________, 2018

 

Signat:

 

Nom i cognoms ____________________________

«Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'Ajuntament 
incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per a les finalitats d'esta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, 
excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destinatàries del tractament. Addicionalment, 
autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud segons els nostres propis 
arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'haurà de dirigir per escrit a Centre 
Cultural de Mislata, avinguda Gregori Gea, 34- 46920 Mislata (València), i haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu 
Document Nacional d'Identitat o equivalent.»


